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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura odpovídá standardům bakalářské práce 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu   

 

Volba tématu 

Téma práce hodnotím jako vysoce aktuální. V posledních letech lavinovitě přibývá informací 
o široké paletě účinků aktivního metabolitu vitaminu D na lidský organismus. Otázkou 
zůstává, jak dalece jsou tyto poznatky přijímány odbornou i laickou veřejností a jak se 
povědomí o významu vitaminu D pro zdraví promítá do praxe. Autorka se v této práci 
pokusila alespoň zčásti na tuto otázku odpovědět.  

Její přístup i postup hodnotím jako adekvátní. 

 

Teoretická část 

V teoretické části je s přehledem zpracována řada informací, které pro nelékaře představují 
velmi obtížnou orientaci, například změny imunitní reaktivity nebo metabolického imprintingu 
plodu vlivem kalcitriolu.  Rozsah a formulace celé teoretické části práce svědčí o velmi 
pečlivém prostudování dostupných zdrojů a dokládá též vlastní zamyšlení autorky nad 
možnými souvislostmi.  

Autorka čerpá z 39 uvedených monografii a článků českých i zahraničních autorů, literární 
zdroje cituje správně. 

.  

 

Praktická část 

Formulaci hypotézy a zacílení práce hodnotím jako adekvátní.  



Autorka vypracovala anonymní dotazník s jedenácti otázkami, ve kterých se obrací na rodiče 
134 dětí ve věku 3-15 let, návratnost dotazníků je vysoká, 89 %. Zajímá se o informovanost 
rodičů, suplementaci vitaminem D, stravu, pobyt venku a nemocnost jejich dětí. Výsledky 
šetření předává zpětně rodičům na třídních schůzkách a informuje je o širokém záběru 
působení vitaminu D na zdraví jedince. 

Připomínka: jedním z výstupů je i informační leták, kde se objevuje vliv vitaminu D na oko – 
z jakého zdroje autorka čerpá a v čem působení spočívá? 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá, připouští slabá místa dotazníkového průzkumu a 
nabízí možná řešení dostupnosti vitaminu D z celospolečenského pohledu. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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